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__________________D. Podkalna 
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Nr. 5 

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA INFORMĀTIKAS  KABINETĀ 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra  

noteikumiem Nr.1338.”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

 

1. Spriegums kontaktos ir 220V – tas ir bīstams veselībai un dzīvībai. 

2. Nedrīkst aiztikt kontaktligzdas un ievietot tajās priekšmetus. 

3. Neaizskart vadus ar bojātu izolāciju. Par katru vada izolācijas bojājumu nekavējoties 

ziņot skolotājam. 

4. Nedrīkst monitorā pa ventilācijai paredzētajām spraugām ievietot priekšmetus. 

5. Spriegums, kas tiek pievadīts tastatūrai, nepārsniedz 5 V un tas nav bīstams. 

6. Darbs pie datora prasa vienveidīgu statisku ķermeņa stāvokli un redzes koncentrāciju 

uz monitora ekrānu. Ieteicams periodiski (ik pēc 15 - 20 min.) darbu pārtraukt un 

atslābināt uzmanību, izdarīt pirkstu un ķermeņa vingrinājumus. 

7. Informātikas kabinetā nedrīkst: 

7.1. strauji pārvietoties (skriet, lēkt, grūstīties, mest priekšmetus); 

7.2. ēst, dzert, smēķēt, novietot datora tuvumā traukus ar šķidrumu; 

7.3. spēcīgi sist pa tastatūras taustiņiem, 

7.4. ar pirkstiem pieskarties monitora ekrānam. 

8. Ienākot kabinetā skolotājam, skolas vadībai vai citai personai, skolēniem atļauts 

nepiecelties. 

9. Kabinetā katram skolēnam ir sava darba vieta. Ieņemt citu darba vietu drīkst tikai ar 

skolotāja atļauju. 

10. Beidzot darbu dators jāizslēdz un jāsakārto sava darba vieta 

11. Datora izslēgšana (Windows vidē)  notiek šādā secībā: 

11.1. beidzot darbu jāaizver visi program mlogi; 

11.2. iedarbina pogu Start; 
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11.3. izvēlas pogu Shut Down; 

11.4. dialoga logā atbild OK, gada kamēr dators izslēdzas. 

12. kategoriski aizliegts patvaļīgi izmainīt datora un  monitora parametrus: 

12.1. monitora izšķirtspēju (Screen area) un kadru frekvenci (Refresh rate); 

12.2. ievietot bez skolotāja atļaujas disketes un CD diskus, atmiņas kartes tiem 

paredzētajās iekārtās; 

12.3. instalēt programmas un spēles; 

12.4. atvienot un pievienot datoram USB un citas ierīces; 

12.5. patvaļīgi pārstartēt datoru; 

12.6. nedrīkst datorā pētīt, izdzēst vai pārvietot citu skolēnu un skolotāju mapes un 

failus; 

12.7. klasē ienākt pirms zvana vai bez skolotāja uzaicinājuma; 

12.8. darbu ar datoru sākt bez skolotāja uzaicinājuma. 

13. Par jebkuriem datora vai tam pieslēgto iekārtu bojājumiem vai darbības traucējumiem 

nekavējoties ziņot skolotājam. 

 


